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МАСОВА УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ 
У ПРОТИСОВЄТСьКШ 

МАНІФЕСТАЦІЇ 
НЮ ЙОРЌ. — Минулої Неділі заходами ґазети 

Дейли Мірор відбувся в Палісейд Парку, по друґо-
му боці Гудсону, напроти 125 вулиці, „народній фе-
стіваль", у якому взяли участь п'оверх 200 танцю-
рнстів і співаків, українського, вірменського і ро-
сійського походження. Людей було дуже багато, 
коло 15,000. Виступи української г̀ руп̀ и, якої про-
грама складалася з народйѓх танців і пісень, яубли-
ка приймала з великим одушевленням. Ці виступи 
випали дійсно культурно. 

В українській програмѓ брали участѓь: Ўкраїн-
ський молодечий хор з HfO йорќу і Ню Джерзі під 
проводом Степана марусевича; гр`упа танцюристів 
із Ню Йорќу під проводом М. Германа; група' тан-
цюристів з Ню Йорќу яід проводом п. Рибкя; і та-
кож група під проводом Е. Петрика; група тайцю-
рнстів з Бруклина, під проводом п. Заблоцькото. 
Крім того виступав з сольовими танцями п. Т. Оль-
шанський з дружи ното; були й інші сольові танці. 

Інші виступи були також гарні. РоіііяНЯ 'були 
заступлені професій`ними силами. Вірмени виступи-
ли з хором і танцями. Кожна група дістала трофей 
у формі чаші за свій виступ. 

Ці три групи мали брати участь у подібному, 
тільки більшому, „народньому фестівалі", влашто-
ванім тоюж Газетою на Світовій Виставі в Ню ЙОр-
ку. Та Совєти тому спротивились. Маючи контрак-
тове запевнення, що ні одна їм немила група не 
візьме участи в Світовій Виставі, вони поставили на 
своїм і, не зважаючи на енергійні заходи з боку 
Дейли Мірор, до участи згаданих трьох груп таки 
не допустили. Масова участь публики минулої не-

Лділі в Палісейд Парку була доказом осуд^міоступо-
в̂Шня Совєтїв. --' 

ОСУДЖУЮТЬ СОВЄТСЬКИЙ ПАВІЛЬОН 
ttJji СВІТОВІЙ ВИСТАВІ. 

ЕСБУРИ ПАРК. 

НОВИЙ МОРСЬКИЙ ВЕЛИКАН. 
' Лінія Ккжард Ѓваѓѓг Стар викінчўте будову нового 

корабля „Мавретанія", що має мати 36,000 тоќ містоти. 
Його будують у кора`бельних доках в англійськім 
місті Бѓркенгед. Він має виплисти 17. червня до Ню 
Йорќу, куди має прибути 23і. червня. 

Голова „По англійськи гово-
рячої юнії", д-р Комінґс, сказав, ЩО корпорація Св†-
тової Вистави видно мусіла відноситись симпатично 
до комунізму, коли дозволила побудувати Совєтам 
такий павільон, який виразно відбиває пропаганду 
та_домінўє над усѓми іншими. 

ЕЛІЗАБЕТ. — Монсіньор Фултон Шін, професор 
католицького університету у Вашингтоні, сказав у 
церкві перед вірними, що ніхто не повинен відвіду-
вати Світової Вистави, як довго совєтська звізда 
там стоїть вище американського прапору. „Найви-
щою річчю на виставі є символ комунізму", говорив 
він. 

ФРІПОРТ (Лонг АЙленд). — Священик д-р Ед-
вард Лодж заповів, що американські католики бу-
дуть бойкотувати Світову Виставу, коли там домі-
нуватиме большевицька звізда, замїсць ` знамени 
Христа. Ї` , 

НЮ' ЙОРЌ. — Стейтовий сенатор МекНейбо в 
прилюдній про'мові сказав, що совєтський павільон 
на Світовій Виставі має всі познаки комуністичної 
пропаганди. 

ЛЯ ГВАРДІЯ ПІДКРІПЛЯЄ ЖИДІВ. 
НЮ ЙОРЌ. — На масовім вічу сіоніст№ (жидів-

ських націоналістів), Що відбулось минул'ої неділі' в 
Ѓіподромі, між іншими промовляли сенатор Вагнер 
та посадник Ля Гвардія. Вагнер назвав новий ан-
глійський плян відносно Палестини „політикою чор-
ного паперу", а Ля Гвардія загрівав жидів, щоб не 
падали духом, бо Англія ще готова змінити своє рі-
шення. Саля була набита людьми. На тім вічу пере-
ведено також масову присягу, в якій є вміщені такі 
слова: „Коли я забуду тепег о ізраелю, хай всхяе 
мені права рука!" 

ГЕНЕРАЛ М03ЕЛЕЙ ВИЯСНЮЄ. 
ЕЛЬ СЕНТР6 Каліфорнія). — Ген. Джордж вен 

Горн Мозелей, якому закидають звязки з американ-
ськимй фашисТівСькими організаціями, а навіть 
провідництвО в тих організаціях, зробив прилюдну 
заяву, в якій між іншим говорить: „Як дивно нині 
буває, що патріот може отверто дискутувати про 
справи, що обходять Ірляндію, Італію, або Німеч-
чину, але хай він тільки згадає про інтернаціоналізм, 
або сіонізм, та ЇХ' зроста'ючу контролю в Америці, то 
зараз його заатакують зо всіх сторін, а навіть його 
життя може знайтись у небезпеці". Далі він запере-
чив закиди, що звязують його з фашизмом. 

НОВЕ „ПОМГГ-ПРАЙМІНГ". 
ВАШИНГТОН. — У конгресових колах ходить 

чутка, що президент Рузвелт незадовго розпічне 
плян нового „помп-праймінґ", себто нової політики 
„позичай-витрачуй", щоб чергов'ий раз оживити 
бизнес. Бо бизнес в останніх місяцях почав знов 
притихати й то до поважних розмірів. 

СКІНЧИЛИ МАПУ КАНАДИ, 
ЩО ВАЖИТЬ 3,000 ФУНТІВ. 

По пятьох літах праці в О-
ТавГг скінчили фізичну мапу 
Канади, 5 і -пів 'Стопи-' високу, 
що важить півтори тони. Ма-
па та виліплена з воску, ріжні 
мінерали показують океани, 
Озера, гори і т. п. .Малу освї-ІІваніча притягнули до відпо-

відальности за ширення` кс̂ -
му ні етичної ідеї підчас оСтаК-
ніх виб'орів, у яких він брав 

чують кольорові світла. 

ГОРЯТЬ ЛІСИ В АЛБЕРП 
Поверх 3,000 осіб гасили не-

давно вогні, що зап'ялися в 
алберТрйських лісах; від Рокі 
Мавнтейн Ѓавз аж до Лак ля 
Бѓш. Поліція кликала ко †а-
шен̀нЯ вогню все мужеське на-
селення, Почавши від t2 року 
ж'иття. Разом з паймлейями 
робітниками по'верх три тиея-
чі осіб працювали` день і ніч, 
щ о б не допустити ЛІСОВИХ вог-
нів у заселені околиці. 

НОВИЙ АТЕНТАТ. 
Домеї повідомляє: КитаЙ-

ські терористи напали на гїо-
мешкання шефа бюра подат-
ків Янчікана і важко його зра-
нили. Секретар японської мі-
ської ради в Шангаю сќлав`на 
руки голови міської ради між-
народ'ньої концесії Франкліна 
протест, дом'агаючись спеці-
яльнйх розпорядків, щоб уне-
можлйвити нові акти терору 
на теренах міжнародньої кон-
цесії. 

ПРОФЕСОР УНІВЕРСИТЕТУ 
"ЗАСУДЖЕНИЙ ЗА КОМУ-

НІСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. 
Трибуна'л оборони держави 

засудив адвоката 'Драґолюба 
Гвановіча, бувшого професора 
університету в Білгороді (Сер-
бія) на 14 місяців вязниці. 

участь як провідник сербської 
сслянськрї партії. 

ДЕЩО ЗО СТАТИСТИКИ НО-
ВО НІЃМЕЧЧИНИ. 

Найновіші статистичні дані 
виявляють, що чисельне від-
ношення між протестантами і 
католиками основно змінило-
ся в Німеччині від хвилини 
прилучення до неї Австрії, Су-
детів та чехо-моравського 
протекторату. Коли у старому 
райху майже дві третини на̀ -
селення були протестанти, тб-
пер положення таке, що 44 мі-
ліони мешканців Німеччини, 
отже більше ніж 50 процентів, 
католики. 

КАТАСТРОФА НА ЛІНИ 
6УКАРЕШТ—ВАРШАВА. 

ПосѓГішни'й поїзд Букарешт 
Варшави зударився рано на 

і-с̀ таці? Варасе`шті з паровозом. 
Оба .паровоза і 2 вагони зо-
всім зййщйлиеь. У катастрофі 
згинули 2 ос`оби з заліз`аичої 
обслуги і 4 були ранені. Вна-
ІСЛІДОК ушкодження- рейок tio-
спішний поїзд із Варшави ггри̂  
був до Букарешту з годинним 
опізненням. -

КІНЬ СТРАТУВАВ ДІВЧИНКУ. 

На вул. Замарстинівській'у 
Львцві сполошився залишений 
без догляду кінь Сь Хмужин-
ськбго і стратував на хіднику 
ідучу до школи 10-літню Ван-
ду Смичек. Дівчинку переве-
зли до лічниці. 

САМОГУБСТВО СТУДЕНТА. 
В ліску на Погулянці -гіро-

хожі знайшли якогось моло-
дого мужчинуг що лежав без 
паліяти. Негайно покликано 
пЬготівЛя й тоді -вияййлося, 
що молодим мужчиною був 
32-літиій студент політехніки 
Роман ХвКть, який у самогуб-
ному намірі випив цілу пляш-
ќу денатурату. Денатурат йін 
випив іще' ранком і щййно 
вполудне зна'йшли його про-
хожі. Життю самогубника иі' 
чого не загрожус. 

ЃРЕДАКТОР CttAJf#EP ВНА-
ЗУЄ НА СЛАБІСТЬ- ПОЛЬШД. 
' Співредактор торонтонсько-
FO . щоденника „Телеграм", 
Снайдер, відомий приятель у-
країнців, перебувас тепер у 
Лондоні і 1. травня написав 
до свого часопису довгу ко-
респонденцію нро теперішні 
вигляди на війну та мир. Його 
лист зачинається з вістки, що 
Велика Британія „настільки 
признала важність доброї по-
ведінки Польщі з українською 
меншиною, що в палаті по-
слі'в' ставлять питання, в яких 
піддають думку, щоб це було 
частиною переговорів між 
Великою Британією й Поль-
щею' над взаємною обороно-
ю". 
'Дальше в своїм листі редак-

тор Снайдер вказує ,на зну-
щання, які ТбрнляТь українці 
від поляків з року на рік, і 
вказує на те, що озлоблена 
меншина є небезпечна Для 
держави навіть в часі миру, а 
не тільки- підчас війни. Він FO-
воркть: „Польща- заперечува-
ла знущання над українцями, 
але всі заперечення не усу 
нуть` доказів, які дають- сотки 
фотографій страшно нобитих 
тіл, попалених домів, поруй-
нованих шкіл, ограблених 
склепів, ноконфіскованих цер-
ков та зневажених вязнів. Ко-
ли -поляки признають такі до-
кази, то пояснюють, що це 
засоби пацифікації перед та-
кими вибухами насильств, як 
підпали стіжків. Однакож го-
д? повірити ,̀ що конфіската 
`Дбіста церков' є ліком на ба̂ г 
жання палити стирти. ПтДПаг 
лячі не ходять до церков. 
Польща йала гірку лекці'ю- з 
століття йевблі, але не кавчи-
Лася л`агѓдности супроти мен-
ШИЙГ, навітьЧтйХ, що не були 
відповідальні за гнет у чорних 
днях Польщі. Українці у Льво-
вѓ не більше' були відповідаль-
ні за розбір Польщі між Ро-
сію, Німеччину й' Австрію 150 
літ ѓому, ніж 10,000 україн-
ців, що є добрими громадя-
намй Торонта".-

ЗА ТЕ, ШО ПРОГРАВ У 
БІЛЯРД, ПОРАНИВ 

ТОВАРИША. 
Ще 21. липня минулого ро-

ку у шинку Цукермана у Льво-
ві Ян Ліпський грав ѓз Яном 
Баранськи^ бтля`рд. Оба грачі 
умовилися, що тойѓ, хто про-
грає, платить пиво. Першу 
партію програв'Ліпськи`й і ко-
ли заносилося на те, що він 
програє і другў партію, він 
кинувся із білярдовим києм на 
партнера, розбив йолу ніс 
за'нвдав ножем 9 ран у груди 
плепї й карк. За те станув він 
перед судом. 

ВЕЛИКА ПОЖЕЖА БІЛЯ 
ТАЛША. ' 

Недавно тому вполудне ви 
бухла пожежа недалеко Талі' ; 
На в тамошній фабриці ниток. 
Воґонь обхопив ‚незвичайно 
швидко всі фабричні будинки 
І склад ниток, призначени'й на 
вивіз, до'Великої Британії. BV 
сота полўмейї сягала 60 м., 
причому вогонь видно було 
зовсім добре в цілому Таліні, 
в якому серед населення вибух-
ла паніка. Причин пожежі не 
вдалось устійнити. Страт є на 
кількадесять тисяч корон. 

. Л6НҐН ГЕРОЄМ В ОПЕРІ? 
- V найближчех днях у Вели-
кім москов'ськім театрі вистав^ 
лять нову оперу совєтсько`го 
ісомпозито'ра Греннікова під 
назвою „Підчас бурі". Темою 
опери є больше`пицька рево-
люиія в Московщині †а контр-
,революційні змови опозиціо-
нерів проти Лєніна і Сталіна. 
Остаѓння дія відбувається на 
Кремлі, причім у тій дії висту-
nzt Ленін. Партію Лєнтна сні-
бає баритон. Опера „Підчас 
буріл "— це перша опера в 
совєтєькім репертуарі, в якій 
виступає Ленін як один із ге-
роїв .̀ До'сі Л4иШ з^альОвуйаг 
ли тільки у netax. 

СЕНЗАЦП ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ 
У ЗВЯЗКУ З КАРПАТСЬКОЮ 

УКРАЇНОЮ 
ВАРШАВА. — Щоденник „АБЦ" з 8 травмі б. р. 

приносить повно інформація про Карпатську Укра-
їну, якѓі зачинаються так: ‚‚Прикарпатська Русь ще 
перед кі'лькома місяцями цікавила иубличну опінію 
в усіх європейськії^ краях. По недавніх випадках ми 
забулФѓ про той невеликий край, положений по- дру-
гому боці Карпат, але тепер знову приходять вктї, 
якѓ можуть звернути увагу на 'нього. Ці вісті звязані 
з поворотом бувшого премієра, о. Волошина, до 
Ужгороду, куди він вернувся безпосередньо по ві-
зиті в Берліні. Там його урочисто приняла` мадар-
ська влада. По його приїзді оголошено амнестію 
всім українським Січовикам. Люди, що мають звяз-
ки в Карпатській Україні, вияснюють, що поворот о. 
Волошина й амнестія є вислідом порозуміння між 
мадярським урядом та українцями-. Місцева руська 
преса, як „Руєскій Вєстнік", так і „Карпаторуескій 
Голос" Фенцика, стараються промовчати ці виПад-
ки. Та ВОНІІ не можуть скрити фактуг що по вули-
цях Ужгороду знову появились українські Січовики 
з прибічної гвардії о. Волошина, навіть ті, що не є 
постійними мешканцями Карпатської України'". ;. 

Далі пишеться про те, що мадярська преса під-
креслює, що „українська проблема є далі актуаль-
на^в Карпатській Україні та що мадяри не можуть 
заняти супроти неї байдужного становища". Також 
подається, що незабаром зачне виходити часопис 
„Наша Свобода". При кінці польський часопис під-
креслює, що „в цій хвилині важко оцінити, які. з 
цих фактів є дійсно правдиві". Але можливе, що 
„Німеччина знову приготовляє в Карпатські'й Укра-
ші вогнище, якого завданням буде розвинути акцію 
далеко поза границі Карпатської України".‚^ ^м . 

„КГСТЬ, ЯКУ КИДАЄТЬСЯЃ ггсовг. 
БУДАПЕШТ. — Волтер Дюранті подає з Буда-

пешту до американської преси, що Мадярщина від-
граває тепер ролю вірного пса Німеччини. За ту 
вірність Німеччина кинула їй, як тому псові кістку, 
вчора Карпатську Україну, а завтра може кине їй 
Словаччину. 

ПОЛЯКИ ВБИЛИ НІМЦЯ. 
ДАНЦІҐ. — Згинув різник Ѓустав Грібнер^ ні-

мець„ убитий пострілом з польського автомобілю, 
на якім знаходився Тадей Перковський, польський 
підкомієар для міста Данціґу. Німця нібито вбив 
шофер автомобілю. Цей інцидент викликав проте-
єти з боку Данціґу і Варшави. Данціґ домагається 
перепросин і відшкодування. Бояться, що цей ви-
падок FOTOB приспішити заняття Данціґу німцями. 

ПРИСПІШУЮТЬ с о ю з . 
ЛОНДОН. — В урядових колах добре здають 

собі справу з крівавого інциденту в сусідстві Данці-
гу, де поляки вбили німця. Тому приспішують со-
вєтсько-англійський воєнний союз. 

ПРОСТОРИ МАЛІЮТЬ! 
ЛІСБОНА (Португалія). — Прилетів з Америки 

почтовий літак ‚̂ Єнке Кліпер". Перелетів океан, з 
перервою в Азорах, за 26 і пів години. Ось так роз-
почато правильну летунську комунікацію між Аме-
рикою й Европою. . . 

ЗА УКРАЇНІЗУВАННЯ НАЗВИЩ. 
ЧОРТЌІВ. — Польський суд вимірив о. Іванові 

Вальницькому, скальському деканові й пароховГв 
Озерянах, спільну кару 8 місяців вязниці, яку змеиґ-
шив на основі амнестії на б місяців` безоглядної вяз-
ниці — за українізуватгя назвищ хрещених ним у-
країнських дітей. 

ЗАМКНУЛИ ВСЇ КООПЕРАТИВИ В ЖУРАВЕН-
ЩИНІ. 

ЛЬВІВ. — „Діло" з 10. травня б. р. подає, що 
спеціяльна польська комісія в Журавні замкнула 
майже всі українські споживчі кооперативи на те-
рені Журавенщини. До вже зачинених кооператив 
належать: Володимирці, Ляховичі Под., Ля̂ ОвИчі 
Зар., Сулятичі, Чертіж, Дубравка, Тарнавка, Гзидо-
рівка, Облазниця, Яйківці, Мазурівка, Смогів,- Аіиі-
ниська, Любша, Которини і Мельнич. У тому Дні;: як 
це донесено, комісія поїхала замикати кооперативи 
в Лютинці і Монастирці. В багатьох місевосТЯх за-
микають також крамниці приватних українських 
купців. Це мотивують тим, що українські коопера-
тиви не вплатили відповідної суми на польську про-
тилетунську позичку. З українського боку твердять, 
що всі ̀ кооперативи деклярували і вплатили ге, на 
що їх було стати. 
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ЩО ДУМАЄТЕ ПРО ЧАСОПИС? 
Розгортаючи часопис, шукаємо того, що нас 

найбільше цікавить, про що ми постійно думаємо, 
що відчуваємо і чого собі бажаємо. Щодо того, то 
можна сказати, що знаємо, чого шукаємо. А л̀е є 
багато іншого матеріялу, про який ми не думаємо, 
а я̀іі"им зацікавлюємося, коли його знаходимо в 
газеті. 

Український часопис, а ще в Америці, мусить 
поборювати великі труднощі, коли хоче відповісти 
хоч частинно повищим вимогам і тим затоволити 
своїх читачів. Подібн'е є тепер майже з усею чужи` 
нецькою пресою. Та з нами можливо найгірше, то-
му, що український нарід у старім краю поічеволе-
ний,.не має своєї держави і не має змоги покористу-
ватись модерними пресовими засобами, не тільки 
через матеріяльні перешкоди, але через ворожі цен-
зури і т. п. .Ось тому часто навіть при найкращих 
нашихзусиллях ми не годні заповнити газету таким 
матеріялом, яким хотілиб. Іншими словами, є повно 
ріжнородних причин, які не дають змоги поставити 
український часопис на такім рівні, який відповідав 
би нашим бажанням і інтересам. Та це не звільняє 
нас від обовязку постійно думати про те, щоб, не 
зважаючи на всі перешкоди, часопис таки підні-
мався вгору і задоволяв читачів. Ось це останнє за-
ставляє нас писати ці рядки. 

Живемо в дуже змінливих часах. І розпорошені 
ми. Як поодинокі наші люди, так і цілі наші громади 
розвиваються в дуже відмінних обставинах. Стара 
іміграція у збільшеному темпі відходить — на-
завжди. ‚Незабаром цілком її не стане. Хтож тоді 
читатиме український часопис? А це важне, бо та 
$астима нашої іміграції, що тепер становить старо-
краєвў молоду вітќу, є дуже мала. І вона незабаром 
майже розплинеться в масі тут родженого і вихо-
ваного покоління. Воно не станеться за рік-два, але 
станеться. І тому і до цього треба заздалегідь при-
готовлятись і про це думати також і в газеті. . 

Та покищщо треба всіми силами придержувати 
головно старого читача, а також' придбати нового. 
Ось тому є пожадані так дуже всякі завваги про ці 
справи. От тому ми булиб дуже вдячні нашим чи-
тачам, колиб вони щиро висказували свої думки. 
Йде про те, щоб знати,, чи і що люди думають про 
газету. Очевидно, що не йде нам про ту ‚пропаганду, 
з якою підходять до нас у таких випадках ріжні 
большевицькі чи їм подібні агенти, йде про те, 
щоб у спокійний, розумний і культурний спосіб' під-
дати якісь нові думки,, бо коли вони піддані таким 
способом, то певно завжди є брані під увагу, йде 
про те, щоб затвердити чи відкинути те, що є. На-
приклад: ми друкуємо фейлетони, раз такий, а дру-
гий раз інший, і добре булоб знати, чи це підходить 
під смак читаючих, чи взагалі вони Ще читають, чи 
може такі речі їх не цікавлять-' Таке саме є і з ін-
шим матеріялом у газеті. Висказуйте про те все 
сво'ю думку, а допоможете тим поліпшити свій ча-
СОП-ЙС. ЏШ 

П е к е л ь н а больіиевицька 
бомба, що 23. травня 1938 р. 
розшматувала на вулицях Ро-
тердаму бл. п. полковника 
Евѓена, Коновальця, виразника 
могутнього визвольного руху 
в народі, не стала з ніякого 
погляду смертельним ударом 
у сторону того, що хотіла то-
ді. зруйнувати рука червоної 
Москви- Фізичне життя вбито-
го, правда, скінчилося, його 
тлінні останки вкрила ненадій-
на могила в далекій чужині 
під стогін всієї української 
землі, всієї української нації в 
її найдальших осередках, яка 
відчула, що з Покійником во-
на втратила людину незвичай-
ного рівня. Індивідуальність 
провідну і творчу, а лередо-
всім одного з тих, у наших ча-
сах і головно в нас, українців, 
не таких то вже надто числен-
них фанатиків визвольної 
ідеї і визвольного чину, що 
на вівтарі тієї ідеї складають 
увесь свій талант, усю свою 
силу і все своє життя як по-
святу все піл у й досконалу. 

Але те воскресіння, що зо 
смертю полк. Евена Коноваль-
ця почало проображувати і-
ще завжди проображуе його 
могилу, воно далеко могутні-
ше своїм подихом," ніж фізич-
на смерть, завдана Покійни-
кові большевицьким ' злочин-
цем. 

ѓа її репрезентантів звернених поривів молодої генерації це j майбутньої Соборної, від 
законів, і добирають собі до бої УСУС-ів у світовій війні, 

ді говорити про неї як про 03-
наменовану „духа його печат-
тю". Правда, в її перших почи-
нах, у першому дее`ятьлітті йо-

І̂ вого століття, коли то моло-
денький юнак Коновалець що-
йно вчиться в гімназії, воно 
здавалосяб, що - це епоха 
Франка, закріплюється 'міцно 
і глибоко йа відсталь далекого 
майбутнього, і це ft сам Фран-
ко являється провісником та-
кого підходу до духового ці-
ловиду свойого часу, коли в 
одному з найбільш вражаль-
них місць його „Мойсея" чи-, 
таємо поетові слова про те, 
що доведеться народові іти в 
майбутнє з „його духа печат-
тю". І вона покищо і справді 
подих Франкового духа, коли 
Коновалець як гімназист на-
лежить до тайного кружка, 
що має свою бібліотеку, і де 
читають рефсрати#на просвіт-
ні теми з'ЦІЛЛЮ підготови до 
праці для народу. І коли він 
уже як ученик залюбки захо-
дйть до „А'кадемічної Грома-
ди", щоб там читати пресу і 
слухати, як диспутують у пал-
ких розмовах Косевичі; Це 
гельські, Старосольські та їх 
товариші. Або коли він, як ду 
же пильний учень, чудового 
проф. Боберського, що своїх 
найкращих учеників любить 
обзнайо,млювати з великими 
творами європейської літера 

здійсйеНня своїх замислів, ска 
затиб, своїх людей. 

г. ; тури, і то навіть з трохи „не Бо щойно оте воскресіння.--"^ ' „ , „ 'безпечними (як думає рефе-Духа із мертвого-тіла, яке ви-; . . . . . n
 r. Т . . . .;рент ц. к. Шкільної Ради) чи-двигається в нашій свідомостіѓ . . , , . .. ' . . І- тає всі твори Ібзена і їх з про саме і тільки зо смертю даної . . - фесором розумно й основно людини, щойно воно, кажу,-^ г к v J 

дозволяє нам добачити суть 
інтивідуальности і значіння 
Покійного в усіх глибинах 
його'духовости, і всилі звяза-
ти нас з ним — на шляху на-

I щих змагань за його заоовіта-
ми — щонайтісніше. 

Може навіть багато тісніше, 
ніж за життя. 

Так; ббльшевицький скрито-
вбивнику! 

Надармо намагався ти нане-
сти смерть носієві визвольних 
змагань України! Евген Коно-
валець не згинув під твоїм у-
даром — ні, він жиє у свідо-
мості української нації, у сві-
домості нас усіх чудотворним 
життям невмиручого Духа, не-
земним життям одного з тих 

(Несмертельних народу, яких 
благословенні імена визначу-
ють цілі епохи і століття його 
історії та культурного роз-
витку. 

Од рода в род і на віки ві-
ків. ' 

Бо епоха, звязапа з іменем 
полк. Коновальця в найнові-
шій історії української нації, 
так чітко і яскраво відрізуєть-
ся від тих, що попереджують 
її в минулому країни безпосе-
редньо, що можна нам і справ-

обоворює. 
Твори великого революціо 

пера Ібзена! Справді, який це 
багатомовний звязок з духо 
вістю, з усією діяльністю і. до 
лею майбутнього творця УВО 
й ОУН, в якого душевних гли-
бинах стільки ібзенівських ри-
сів та і$зенівської траѓфіки, 
від невблаганого доктринера 
Бранда і здогадного „ворога 
народу", доктора Штокмана, 
починаючи!... 

І ще і в тому воно Франкова 
епоха, що революція і ; рево-
люційність це покищо тільки 
теми і літ'ературні сюжети, а 
позатим` життя приходить у 
межах коректного соціяльно 
го# і державного строю. Вже 
ось навіть проф. Боберський 
це трохи надто сміливий собі 
тип в очах льоядьних сингед 
ріонів того часу, затеж елє 
гантний урядовець Харкевич, 
як директор Академічної гім-
назії, та суворий педант і бю 
рократ Кокорудз, україніст і 
фільольоґ в учительськім збо-
рі, те ще завжди нормальні 
побажані прообрази гімназій 
них педагогів. Але епохи люд 
сьќого життя мають свій окре 
мішний розгін; вони слухають 

%$ншдвша^ішшшвшян№Щ 
Микола Костомарів. 

КУДЕЯР 
І С Т О Р И Ч Н А Х Р О Н І К А 

В ТРЬОХ ЧАСТИНАХ. 
Частина третя. гюоо.оооою (84) 

Він не злюбив. Кудеяра; 
котрий не дослухував до 
кінця його важких бесід, 
нічого розумного і спо-
сібнбго в нім не бачив; 
одначе Муха, як і Лисиця, не 
люблячи Кудеяра, повинував-
ся йому. Третій отаман.Васька 
Білий веневський — син бояр-
ськцй, був трус першого сор-
та, зате великий чванько і бре-
хун, жорстокий до нелюд-
ськости над безсильним і при 
всякій небезпечності тремтів 
як лист. Він ненавидів Кудея-
ра, як ненавидить дійсно силь-
ного слабий, що вважається 
через помилку сильним. Ще 
більше ненавидів Кудеяра че-
твертий отаман, Федько Ху-
дяк. Він був давній злоченець 
і зачав з того, що колись, 
живучн-в Серпухові на посаді, 

е__ 

зо злоби вчинив підпал, а по-
тім, коли причина споводова-
ного ним пожару почала , ви-
криватися, Худяк утік в ліси. 
Обдарований великою фізич-
ною силою, він довйршив 
кілька вдалих „грабіжів; до 
нього пристали молодці, що 
навмисно вибрались в ліс 
глядіти його, коли про нього 
пішла слава. В нього явилася 
шайка з пятнацятьох людей: 
до опричнини така шайка вва-
жалась би численною. Розби-
иіаки поселилися в лісі межи 
Серпуховом і Коломною, жи-
ли в землянках, грабили подо-
рожніх, нападали й на оселі. 
Вони завели торговлю з- селя-
нами ріжних місцевостей, ку-
пували в них конечне, а селя-
нам дешево продавали такі рі-
чи, які тр`удно було знайти 

'по селах. Неодно з кишень ба-
гатих переходило до небага-
тих. Селяни вмисно не розпи-
тували розбійників, хто вони, 
і хоч добре це зчали,, вдавали, 
що не знають. При таких від-
носинах ні опришки не крив-
дили тих селян, ні селяни не 
робили, доносів на опришків. 
Та скоро староста, почувши 
багато жалоб на розбій, зі-
брав проти розбійників людей 
з цілої округи; Худяк втік у 
веневську округу, а там у лі-
сі жив уже Васька Білий з 
дванацятьма удальцями; двач) 
отамани спіткалися і стали ра-
зом вести розбишацьке діло. 
Тут притрапилося, що оприч-
нина змінила зовсім положен-
ня розбійників і відносини на-
селення до них.- Розігнані 
люди і селяни опальних бояр, 
боярські діти, позбавлені сво̀ -
їх дібр, засуджені на пересс-
лення, не хотячи йти на нові 
оселі, сипнули в ліси. У Худя-
ка і Біломго нараз набралося 
багато народу. Селяни бояли-' 
ся розбишацьких шайок, були 
раді, щоб вони тільки їх ща-
дили і`тому очевидно держа-
ли з ними, скривали їх, завсі-
ди упереджували, коли старо-, 
сти посилали людей сќлиќўва-і 
ти нарід з цілої округи на об-
лаву і самі викручувалася рід: 

таких походів. Розбишаќк 
сміялися з уаких висилок про-
ти них і зо старостів. Дійшло 
до царя, що намісники і ста-
рости нічого з ними не вді-
ють. Цар' відправив у венев-
ський і'рязанський уїзд Алек-
сія Басмайова з узброєними 
людьми і з пушками.' Це зие-
волило Худяка і Білого втіка-
ти зо своїмќ ватагами на по-
лудневий схід, у ліси, де мож-
на було ховатися за омшара-
ми, як називалися в рязан-
ській землі; лісні гущавини. 
Тудиж небезпеченство перед 
Басманавом: загнало інші 
шайки і таким способом Ху-
дяк і Білий зійшлися з шай^ 
ками Л#ейці і Мухи. Через 
селян, ідо їм усюди потурали, 
вони дізн`алися, Що цар не. хо-
че лишдоЬ`)х'у спокою там; 
вони ріцилися йти дальше на 
полудне^'зовсім у поле, як го-
ворилось тоді, то є туди, де 
вже кінчилися громадиѓ оселі, 
й опинилися на березі Дону, 
де заста'в їх Кудеяр. 

(Дальше буде). 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

Генерації і переконуються 
про те, що та молода'- генера-
ція України на переломі XX. 
столітѓтя не береться^ за не-
вольнйцькі молоти прикова-
них до скали каменярів, а за 
ясну зброю вольних бойо-
виків нації, і ̀ всю свою енер-
ґію звертає проти^ чужинець-
ких ворогів рідного ` народў, 
знаючи, що збройна бороть` 
ба це-- единосласенний -̀-ІІІЯЂ'Х 
до визволення. ЎОтак зброй-
ною боротьбою молодої ге-
нерації тієї епохи треба ,̀ вже 
Назвати ЇЇ` принагідні кріваві 
змагання з - москвофільськи-
ми і ляцькими ^хуліганами, 
що нападають молодих ак-
тивістів пр селах з приводу 
їх праці тут. Збройні бо-
ротьби доводиться зводити 
свідомому галицькому селу і 
з приводу баденівських ви-
борів. І борються збройно 
українські студенти за вла 

далі змагання Січового 
Стрілецтва,' організованого' 

ображена чином і смертю 
сотника Федя Черника (1918). 

Так: 
Це армія Незломного, бо 

Його завзяття не в силі зло-
мити ніщо: ні розвал Укра-
їнської Армії, ні злочинні 
присуди дипльомованих і гра-
біжників у Версаю, в . Сей 
Жермен, у Ризі, і. де тільки 
європейські специ від миро-
вих договорів не розшмату-
вали і не розпинали безта-
ланної України. 

Він — полковник Евген 
Коновалець, він непоборний 
і незломний вожд і месѓник 
розшматованої і розпнятої 
на чотирьох хрест'ах України. 
Він її, навіть як переможену 
і розпняту, обєднує щораз 
тіснішим обєднанням усіх 
зброєносців країни під зна- , 
ком соборної революційної і ронці Карпатської України, 
боротьби всіх у всіх осеред-І Д-р Остап Грицай. 

1 отак світ ущерть льояль` Івже „залізним командиром" 
ного, тихомирного підданства, Евѓеном Коновальцем по той 
такий знаменний для передво- бік Збруча, під прапором 
енної ` Австрії Франца Иосифа боротьби на життя і смерть 
та для Німеччини .„божою ла- та за кличем соборности зе-
скою даного" Вільгельма II., мель України. 
починає ще на довго перед , ц е н е з л о м н о г о команди-
1914 р тремтіти Щбраз то не- р а а р м , я _ д р у г а^ а о д и н g 
безпечйішими потрясеннями. І - н а й к р а щ и х ПОдВигів це 
світ єдиноспасенного сощяліз- M o T O B W l i B K a , Величасо про-
му, на якому властиво спира-_ " " 
ється Пантеон усібї творчости 
Франка, мусить згодом що-
раз частіше перемагати насту-
пи могутнього противника, я-
кому імя — націоналізм. 

А пацифізм, на сторожі я-
кого стоїть в Европі ще завж-
ди старенька дама Берта Зут` 
нер, `иіо змогла зворушити 
серця читачів усьогб світу 
своїми картинами страхіть бо-
євища Кенінгрецу, теж ідеї 
проти часу і стає немодерним 
(іаме в часі своєї ніби найбіль-
шої живучости. `Бо що з тим 
пацифізмом має спільного на-
пр, прославлена Барресова 
трильогія „Роман національної 
енерґіГ' (1897—1902), твір, що 
сказатиб, за одним махом від-
вернув духовість творчої 
Франції від деморалізуючого 
націю бруталізму Золі і його 
всієї школи туди, на шлях на-
ціональної енергії і слави, вка-
заний зрештою і фільольогією 
активізму Анрі Бергзона? 

Та всі оті ісповідники куль 
ту живої е`нергії народів зна 
ють гаразд, що найкращий 
засіб здійснення їх обновлюю 
чих життя замислів, цѐ  — ор-
ґанізація: 

Організація громадянства 
організація народу, орґаніза-
ція всього життя загалу, завѓ-
жди і скрізь з погляду на о 
дин найвищий ідеал: 

Скріплення національної ду-
жости, національної енергії в 
напрямі визвольних змагань 
з усім, що є ворогом і погу-
бою нації. 

І знає це гаразд на тепер і 
на будуче і Евген Конова 
лець. І ртак він уже як ґім 
назист, а далі студент львів-
ського університету, органі-
зує з Романом Дашкевичем 
просвітні кружки при сіль-
ських читальнях, у першу 
чергу у львіському повіті, і 
швидко досягає того, 'що 
розпоряджає штабом 50—60 
референтів — студентів і сту 
денток, якими проводить як 
своєю першою армією, роз-
силаючи їх що неділі з рефе-
ратами по наших селах. О-
тимто непомітно обличчя е-
похи зміняється. Франківські 
каменярі з їх розмріяним 
і д е а л і з м о м зпід 
здогадного „СОЦІАЛІСТИЧНОГО' 
щастя всіх, з їх трохи донкі 

яяяя̂ мяяяяяяяяяяяяяяяя̂ ввямя№" ПІ` 
кого Незалежної Української 
Держави. Він видвигає отак 
і держить залізною рукою 
гордий прапор великодер-
жавної України навіть ТОДІ 
коли червоні московські ді! 
яволи виголоджують міліо-
ни населення України, а люті 
ляхи винищують ` тисячами 
українську молодь, ўкраїн-
ську інтеліґенцію й ўкраїн-
ське селянство, навіщуючи 
Галицьку волость польськими 
пацифікаціями- за наказами 
крівавого Пілсудського та 
Пєрацького. 

Бо тоді він, Коновалець, 
тоді саме.він вожд і ќоман-
дир третьої, може найстраш. 
ної ворогам армії: 

Армії українського рево-
люційного підземелля. 

І саме тут він творець зо-
всім нового розділу, зовсім 
нової епохи і нової людини 
в історії сучасної України: 

Епохи всецілої і. доскона-
лої посвяти на вівтарі бать-
ківщини, і людини, яка не 
валяється вже нікчемним 
паралітиком на роздорожжі 
світу, а своєю очайдушном. 
звагою на життя і смерть сіє 
жах навіть у рядах тричі на-
силою переможного ворога. 

Так ось, як востаннє обо-

Росія та її армія 
Ніколи для совєтської Росії і але це може в часі війни спрн-

не було ' такої міжнародньо j чинити катастрофу, 
сприятливої конюнктури, які Щодо армії, то головного 
тепер. Загрожені експанзієюі творця її мехаиізації, марша-
націонал - соціялістичної Ні-!ла Тухачевського, як відомо, 
меччини, західні держави шу- j вже нема. А механічні части-
кають союзників, у Польщі, іни армії, таксамо як і літаки, 
на Балканах і, нарешті, в СС- J по пер'ших днях війни — все 
СР. Як на команду почала де-j треба зараз же заміняти новії 
яка преса писати про надзви-
чайні якості совєтської армії, 
про її боєздатність і т. П. Я 
особисто думаю, що Сталін не 
є такий дурний, ані такий ам-
бітний, щоб воювати. Гадаю, 
він чудово знає, що війна для 
совєтської Росії 
революція, яка змете з по 
верхні землі його чудовий ре-
жім. Знає він теж, що далеко 
вигідніше для нього і для його 
режіму перечекати, аж захід-
ні держави знесилються у вій-
ні, колиб до`неї прийшло, що 
би потім, яко „терціус Гав-
діенс", зявитися „на полі бою" 
арбітром, ретельним, маклє-
ром, який, не стрічаючи вже 
опору, загарбає собі свій „ле-
бенсравм"... 

Але є тдкі політики, що ще 
ст^?^ І числять на поміч СССР та'на 

„славну" совєтську армію. На 
^^ ;- підставі писань' деяких захід-

хотською боротьбою проти н і х воєнних фахівців; які не 
духовенства та ..пянгтвя" з д а ю т ь с е б е Збибти з пантели-

ку совєтській пропаганді та 
пропаганді больш.евицьких 
прихильників, подаю тут де-

духовенства та „панства 
кол „гнилої . інтелігенції 
(диви Франка „Основи Су-
спільности") ті каменяр 
скромного собі- ще „пост-у-1 щ0 Про стан Совєтів як зброй-
пу" бачать себе заступлени `^'``` 
ми воями з рядів молодо 

ної сили 
Отже західні воєнні критики 

ми, а на це нема в СССР ні 
відповідний фахівців, ні відио-
відних варстатів. 

Особливо кепсько стоїть 
справа з совєтською артиле-
рією. Совєтський про.мисл і 
совєтська металюргічна техні-

це значить І ќа не стоять на потрібній ви-
сочині. Донедавна тяжку арти-
лєрію постарчала СССР Чехія 
й... Італія. Перша, як ліферант. 
уже відпала, друга — підчас 
війни — теж відпаде... 

Не краще виглядає совет-
іська фльота. Всякі вичислен-
J ня совєтських ура-патріотів 
(та їх прихильників за грани-
цею, що червона фльота бльо-
куватиме вразі потреби Бал-
тицьке море, не, допускаючи 
до Німеччини засобів пожи-
ви, байка. Мають Совєти на 
Балтику до 60 підводних чов-
нів, але надповерхневої фльо-
ти у' відповідній скількості 
бракує. Є лише два-три ново-
часні кружляќй (до 8,000 тон), 
решта — старі кальоші, з к-
кими ніхто поважно не буді̀  
числитись і якими нікого не 
залякати. В Англії досі рего-
чуться на згадку про совет-
ський кружл,як „Марат", шо 
привіз большевицьку дслєга-звертають насамперед увагу 

на те, що щонайменше в трьох (Цію на свята коронування но 
четвертих свого' командного і вого короля— 
складу совєтська армія' по ві-І Такий побіжний перегляд 
домих „чистках" обезголовле- совєтської збройної сили та 
на. А що значить в армії ко- ЇЇ вартости на випадок війни 
мандний склад, це собі усві- д а ю т ь д е я к і 3ахідньо-европей-
домить навіть профан.. Даль-Гськіі м_ ,; француЗЬКі, „є ні-
ше, ця „чистка" вичистила та- ' вяявіяяяявяяяяі 
ќож -і кадри совєтської аві-
яції.. Напр. знаний больше-
вицькин конструктор летун 
Тополєф — „виведений в рас-
хо`Д'v'̀  Другий конструктор, 
Грнгорович, умер у тюрмі. По-
лікарпов — видалений з ле-
тунського корпусу і не може! 

мецькі, воєнні фахівці. Дума-
ємо, що вони матимуть рацію, 
коли би большецицька армія, 
летунство й фльота були ви-
ставлені на пробу вогню... 

І правдивий стан своїх 
збройних сил мабуть доско-
нало знає і сам цар Сталін, 

застосувати в нім свої знання.ІЗвідси ' й о г о пацифізм... 
В совєтських воєнних школах! 'В кожнім разі ті, то числи-
учать стоїіроцентові кому- тимуть на воєнну міць черво-
ністи і стопроцентові адора-іної Росії, мабуть таксамо за-
тори Стіліна,- але як лектори І ведуться, як ті. що числили в 
чи вчені — вони під' великим! 1914 на воєнну міць білої Ро-
сумнівом... Багато, родів літа- сії. Самим числом узброєних 
ків, що колись їх конструува-1 вояків ще ніхто нікого не ле-

v .ла сама совєтська .Росія,'те- ремагав. Для премоги потрібні 
сний університет у Львові, пер .вона замовляє за грани- організаційний геній і мораль-
коли то на барикадах падс'цею, цо в часі миру ще ўйде, j на сила. їх СССР не має. л 
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НА БІЖУЧІ ТЕМИ ;найважніших проблем на евро-;„Ще не Ђмерла Україна" за-
пейськім континенті є прнвер-'кінчено віче. 

ТРЕБА МІРУ МАТИ. 
;нення самостшности великому 
І українському народові. 

Віче відкрив п. М. Ґаліиович, 

Іван Клок, секр. віча. 

БОСТОН, МАСС. 

Свято Матери. 

айкраши$ до цього засобом 
с читання газет. Всі признава-
ли, ш0 х т 0 х о ч е з н а т и сучас-
ність, мусить читати часописи. 

Іншими словами, нарід, що 
часописів не читає, не ціка-
внться сучасністю. Коли, на-

відбулися якийсь 4dt тому в і Не треба. Це вони -вже самі'ї ня. Промови виголошувано 
місті Манчестері, говорено між і знають, бо вони 'звичайно жи- }англійською й українською; Наша жіноча організація, 
іншим про навчання сучасної і ли в краях, у яких часописний! мовою. Перший з" черги про-! Союз Українок, приняла ду-
історії- робітник, не міг сказати сво- мовляв старенький священик же гарний звичай: що року 

Всі загально підносили, що бідно того, що хотів сказати. ;.о. Ол. Пристай, який недавно святкувати Свято Матери. 1 
Та чого треба й нашим лю- відвідував край. Бесідник ска-І Цього року вона влаштувала 

дям навчитися, то саме штуки}щав, що хоч наш край еконо-'таке свято. В неділю, 14 трав-
читати між рядками те, щоімічно зруйнований і виснаже-ѓня ц. р.,' свідомі українці зі-
між рядками 'написано. Бо І ний, то проте не падає на ду-1 йшлись до церковної салі на 
можливо, що газетяр між ряд-?сі. На всіх, ділянках суспіль- концерт. Був дуже гарний 
ками напише. одно, а читач і ного життя він виявляє вели- день, що додавав, доброго на-
прочитає друге. І мабуть іще jІ ќу енергію, якою відбиває во- ̀ ` строю. Коло пятої години по 

приклад, в Америці є пів мі-1частіше буває хаке, що газе-;рожі заходи. Його не лякають чався святочний концерт. Про-
ліона українців, а всіх читачів 
усіх українських г`азет нема й 
пятьдесять тисяч, то видно, що 
на кожну сотку українців в 
Америці ледве десять цікав-

тяр зовсім не має потреби ні!ні тюрми, ні концентраційні 1 граму до концерту старанно 
наміру між рядками щось пи-!тамори. Замісць залякуватись І підготовив наш парох о. В. 
сати, се'бто він може спокійно ними, українська суспільність! Каськів. Програма складалася 
написати все, що хоче, а чи-івиплекує свого роду погорду з хорових пісень, дитячих' пі-
тач думає, що він не може І до них. Нині не вважається ̀ І.сень, деклямацій та жіночого 

ляться сучасністю. Чиж можна; всього сказати відкрито, і чи-1 добрим українцем той, що не хору. 
дивуватися, що сучасність не 
випадає для такого народу 
так, як він цього бажав би? 

тає між рядками таке, якого виставлений на дошкулювання і Свято- відкрила вступним 
там газетяр між рядками зо-ji переслідування ворожої вла-j словом голова місцевого від-
всім не писав. Іди. Ось так обороняючись, у-і ділу Союзу Українок, пані Ма-

Доходить це інколи до зо- і країнський нарід живе з вірою j рія Давискиба. В довшій про-
всім карикатурних` розмірів,! У краще завтра. і мові вона розказала припиним 
коли читач пробує зробити зі Черговим бесідником був п.jnpo значіння цього свята, тут 
мухи вола й добачити якийсь'Дмитро Галичий з Ню Порќу, ;на еміграції, а також у ріднім 
хитрий і закритий намір і з'який дав цінний доклад про краю, де наші українські ма-
величини новинки, і з вели-j сучасне українське положення. !тери підготовляють молодих 
чини образќа, і грубости букв І Він говорив, що немов хурто- j борців для визвольної бороть-
і з усякої дрібної й випадко-і вина злетіла на Карпатську У-! би. Бесідниця завзивала все 
вої річи. Доходить до цього, j країну остання її трагедія й;українське, жіноцтво до орга-
що як подати .світлину лоль- j задавила те гарне українське f нізаиії, до єдности, до праці, 
сьќого генерала, то бувають І життя, що тількищо почало а ТОд{ МИ зможемо осягнути 
читачі, які думають, ̀ що газе- розвиватись. Українсько-су-J наш національний ідеал, 
та йде на польську орієнта- спільне життя у вільній Кар-, опісля виступив церковний 
цію; а як подати світлину яко-)патській Україні почало справ-; п ід п р о в о д о м 0 в К а с ь . 
го московського ката, то, мов- Џ пишно процвітати. Не лиш І о в а .' в і д с п і в а в к і л ь к а н а й . 
ляв, газета стоїть за москов-'Усі українці, розсіяні всюди,н о в і ш и х н а ш и х п і с е н ь , г а г і . 

іську орієнтацію. Як подати і по світі, але й чужинці з по-} л о к Х о р б у в д у ж е д о б р е в н . 
Кожний з бесідників на цім ѓвістку, що хтось-там запроте-ІДивом дивились на наші осяѓй j школений і чудово виконав 

ВЧИТИСЯ ЧИТАТИ. 
На згаданих зборах говоре-

но багато про потребу навча-
ти молодь читати газети. 

Внходилоб, що людина мо-
же вміти читати книжки, а не 
вміти читати газети. 

Наш нарід має фразу: він 
вам усе прочитає. Чи не дога-
дується він, що навчитися за-
гально читати це одна штука, 
а вміти читати спеціяльну річ 
— інша? 

ЧИТАННЯ И КРИТИКА. 

конгресі згадував про читання 
газети та розглядання прочи-
таного критично. Виходилоб, 
що читати газету значить роз-
глядати прочитане критично, 

ють інше становище. Є люди, 
в яких читати газету значить 
приймати все прочитане без 
ДУМКИ. 

іѓ 
СКІЛЬКИ ГАЗЕТ ЧИТАТИ? 

стував проти чогось, то дехто І в Карпатській Україні. Але ма- с в ^ т о ч к и . Деклямації виголо-
з того робить висновок, щоіДярська дика навала вбила в с И^и п а н н и : Марійка Музика. 
цей протест добився саме ба- зародку того творчого ўкраїн- А н н а попо'вич і Юстина 
жаного висліду або що інших і сьќого духа і підбила цей наш; 
заходів v цій справі не робле- І к Р а й П'Д свою жорстоку владу. 

Звісно, є люди, які займа- но й вони нічого не помага-

ДОМІ 

П. Крозіер, редачстор ві-
домої на ввесь свѓт газети 
„Манчестер Гардієн", радив 
англійцям читати не одну ґа-
зету. а принаймні три. 

Деякі народи булиб щасли- Гадуюся? 
ві. якби їх люди читали по 
одній газеті. 

ють. 
Отже англійський журналіст 

правду сказав, що треба чи-
тачеві читати газету критично, 
але це ще не вся правда: тре-
ба, щоби й читач при своїй 

Та будьмо МУЖНІ! Не попа-

Сморж, секр. від. Союзу Уѓ 
країноќ. 

Головний святочний реферат даймо в позичку, не вважаймо к ^ ѓ 

.. .. ' ^‚^„‚.^..u^.-. кл v честь матери виголосив о. 
цього стану за остаточний. Ьо - : . _ к , 

В. Каськів. Реферат був гли-
боко обдуманий і в ньому бу-
ли зясовані всі ті заслуги, які 
приносить мати для суспіль-
ности, чи то. своєю безпосе-

ще прийде зміна, прийде роз-
плата за всі ці злочини. 

Іван Клок забрав голос і 
просив приявних, щоб зложи-

критиці поводився критично: і ли жертви на ранених січови- р е д н ь о ю працею, чи приводом 
себто, й ро'блячи якісь здога- ків Карпатської ЎкраЃни †а ; н а світ, національних геніїв. 
ди чи висновки з написаного, втікачів, які мусіли`перед м а ' ! р е ф е р а т залишив по собі гли-
питався себе самого: а чи маю)дярською навалою покидатиІ^оке вражіння 
я досить доказів на те, що; рідний' край. Жертвували: P.j 
справа мається так, як я до-

ЯКІ ГАЗЕТИ? 

Радив редактор „Ґардієна" 
англійцям читати по три ѓа-
зети й дивитися за тим, щоб 
одна з них була поміркована, 
а дві інші крайні: одна „ліва", 
одна „права". 

Це, видно, для цілей кри-
тичности. Хто читає газети 
противних напрямків, той мо-
же лекціє ўхоронитися від 
продимання прочитаного без-
крнтнчно. 

Таке радив редактор вели-
кого часопису, що є номірко-
ваний. Та відомо, ні газети 
зліва, ці газети зправа таких 
рад не давалиб: вони, видно, 
бажають собі, щоб їх читач 
приймав усе, що в них напи-
сано, без критики. Як це ка-
зав по.іяк-староста хруневі, 
котрого ставив кандидатом до 
ради: „Це все так просто: ма-
{ш зад, будеш сидіти. Маєш 
голову, будеш кивати". 

ПИСАННЯ МІЖ РЯДКАМИ. 

Крозіер говорив про потре-
6.V читати між рядками ґазе-
ти. 

З деяких столиць, як з Бер; 
ліну, Риму, Токя й Москви, 
говорив він, ні один кореспон-
Деит, що хоче задержати свій 
джаб. не важивсь би піелати 
повний і відкритий рапорт про 
те все, що він знає. Через те 
в'н мусить учитися говорити 
так. щоб сказати те, що йому 
треба, а цензори не могли до 
иого слів причіпитися. 

З того, що хтось не може 
говорити того, що хоче ока-
зати, виходить, що той, хто 
с-іухає його, мусить навчитися, 
як догадуватися того, що не 
сУ-іо сказане. 

Слободян $5; Д. Галичин $4; по j ДРУГУ частину програми ви-
$2: П. Остапчук, 'Д. Фортуна; конала шкільна дітвора, яку 
по $1: Д. Слободян, Т. Дідух,Івчить т а вишколює о. Каськів. 

ІЃ. Герета, В. Вітушинськнй.`В. С і1 ів ! Щебетання малих дітей 
! Зелінка, М. ГУЛЬНИЌ, В. Ґреґа, українською мовою на сцені 
'М Гринішак, В. Бўќата, і.;луже зворушили приявних. 
І Клок, В Особа, Г. Чечіль, М. і Б а т ь к и Д"`вори раділи, що во-
I Вовчќо, А. Поливчак, М. Галі-1 " а так .гарно володіє їхньою 
Інович о. О. Пристай, о. НІР""1 0 1 0 мовою, ^іти, у ВІЦІ 
і Чаилннський, К. Пілат, Ш'від 5 До 16 літ, сѓѓтали ріжні 
Сташкоі М. Ядловський. Ѓна- дитячі пісні. Накжець кожна 
.тюќ, Т. Бггинець. М. Каша, і Дитина складала зо сцени б̀ а-
M rvvnnn'иии м Рпм-шпиич`'жання своїй мамі. А коли мама . LvxopcbKHii, м. ѓРоманович, 

О в і д н о с ь v насТротест":і".У-і"". Щ Борбеляк; дрібним,, ухвала и в руку, а мама днти-
$9.15, разом $52.15. 

З УКРАЇНСЬКОГО ж и п я 
ВЙМЕРИІЏ. 

ЕЛИЗАБЕТ, Н. ДЖ. 

Протестаційне віче. 

Розхід і "У в голову. Це були дуже 
І 

кож'прихід'з'концерту в сумі; Жіночий хор відспівав гимн 
.! $20.15. Решту в сумі $32, а та-; зворушливі сцени ційне віче: щоб гідно запро 

тестувати перед культурним 
світом проти ганебного на 
сильства поповненого на KapvlWp переслано через Обєднан-; Союзу Українок, а накінець 
патській' Україні мадярами; ня .на скитальщв Карпатської, усі разом відспівали украш-
щоб звернути увагу цівілізо-;Украї"". ський національний гимн. Ці-
ваного світу на ці огидні мор-! Накінець, віча п. В. Бўќата!ле . І 
ди 
ськи 
населенні; щоб пригадати сві-І рили та опісля були 
товим державам, що одною з:дотичним державам 

ІІЙСТУВДННЯ Р Щ К Ц Д 
- — т 

М. 3^ Вотервлит, Н. Й. — 
До звіту жертводавців на ра-
нсних січовиків додати: Алик 
Спяк і Алис Спяк по $1. 

М. Б., Шікаго, Ідл. — В гро-
мадських справах нема „при-
ятеля". Коли хочете щось про-
стувати, то мусите у таких` ви-
падках держатись тих законів, 
які приняті загально всією 
пресою. Маєте ствердити, що 
в „хроніці" подано так, а во-
но є інакше. І сказати, як саме 
є: точно і ясно. Тоді сам за-
гал переконається, чи, де і яка 
є помилка. І як треба на те 
глядіти. Люди мають розум, 
не треба за це лякатись і гірав-
ду пізнають та розсудять 
справедливо. А 'щодо нашої 
вимоги подати нам, куди і до 
кого вислано гроші, заявля-
емо таке:) Особисто ми не ці-
каві, але як установа, що має 
подавати збірки до прилюд-
ного відома, мусимо знати, 
хто, коли, де і на яку ціль по-) 
силає. Під тим оглядом не у-
знаємо ніяких тайн. Це гро-
мадянська справа і людські 
гроші. Хто хоче їх оголошу-
вати, зЬбовязаний до точно-
го звіту. Принаймні мусить 
нам точно подати, на яку ціль 
гроші висилається і до чиїх 
рук. 

ІВАН ФИПИПЧАК: 

ІСТОРІЯ ОДНОГО РОЗВОДУ. 
Подружжя - Бронефільд із 

графства іЙоркіш (Англія) 
внесло до суду розводову 
справу, що Ђ своїм ході на-
трапляла на великі труднощі. 
Обі сторони бажали задержа-
ти біля себе по двоє дітей, 
а всіх було лише троє. Тож 
суддя відрочив розправу до 
тієї хвилини, коли ўродиться 
четверта дитина. І врік згодом 
зголосився в суді містер Брон-
фільд, але з невижиданою 
вісткою: „жінка вродила близ-
нята; як поладнати тепер 
справу?" Судді не осталося 
ніого іншого, як сказати: 
„Заждімо ще рік... може вреш-
ті народиться для рівноваги 
шеста дитина". 

Але Бронефільд, вернувшись 
додому, зрезигнував уже з 
розводу. 

ІНОГО СВІТў На ЦІ ОГИДНІ МОр-' ПаКІНЄЦЬ, Віча її. о. uy^ata^ v.v. ^an.v . U,...H,.V ^ w . v , . . . . - . 
і, яких допускається мадяр-1 відчитав англійською мовою: Прихід з концерту призначено 
,кий садист на безбороннім! резолюції, які присутні одоб-; на Січовиків Карпатської У-

СпІВОМ; Син Неньк'и України. 

ДІТИ І ВІТАМІНА Ц. 
Шкорб)т, 'недуга, що спри-

чинена недостачею чи замало-
ю скількістю вітаміни Ц в по-
живі людини, є тепер щораз 
рідша. Одначе частіші є менш 
виразні стани ослаблення ор-
гаНізму як схильність до кро-
вотеч, нбрвова дразливість, пе-
ревтома та неохота `до праці. 
Перевтома на весну є також 
часто такою „гіповітамінозою 
Ц", станом, викликаним збіль-` 
шеною потребою тієї вітамі-
ни на весну; воно часто усту-
пає, коли даній людині пода-
ваи вітаміну Ц нпр. у таких о-
вочах як цитрина, помаранча, 
чи під формою пастильок. ' 

Дуже велику вагу має по-1 
давання цієї вітаміни у нем'ов-
лят та малих дітей, що не роз-
виваються добре, нидіють, є 
бліді, мають слабі ясна і нахил 
до занедужань на заразливі 
хороби. Головно таким дітям 
треба давати в поживі багато 
цієї вітаміни, що є в овочах 
та свіжій городовнні, а в тих 
порах року коли їх нема, у 
формі таблеток. 

Потреба віт. Ц є залежна від 
і віку, росту, пори року, праці 
j і стану здоровли дитини. Під-
час заразливої недуги та ві-
таміна скорочує і злагіднює j 
хід хороби. Досвід виказав, І 
що немовлята і діти потребу-
ють більше цієї вітаміни, про-1 
порціондльно до свого росту! 
і ваги, ніж дорослі. Коли ди-j 
тина має доволі цієї вітаміни 
в поживі, тоді -вона'в порів-
нянні з іншими має більшу ва-
гу, більше товщу та здорові-
шу, рожеву шкіру. 

ЦІКАВЕ ЧИТАННЯ 
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ: ОПОВІДАННЯ. (Видавництво „Свободи", v : 

1917). У цій збірці є чотири оповідання: ОЧА-
КІВСЬКА БІДА (козацьке оповідання про ко-
зацьку хитрість, що спасла козаків від керва-
вого бою на московську користь та ще І ім 
велику добичу дали). ЦИГАН (уривок із каз-
кн). МАРЃШІ ГАК (історія не в дачного гайда-
иацького рейду). ОРИСЯ (ідіиля. себто кар-
тнна мирного життя, властиво козацького сва-
тання). %^15 

-
Ф. АЛЯХНОВІЧ: 7 ЛІТ НА СОЛОВКАХ. Цей опис справжнього „пекла 

на землі'.' опертий на особистих спомн-
нах з побуту автора на Соловках, ќу- -

'.' дн Його заслав московський большс-
внцькнй уряд. Автор по національпо-
стІ білорус, а його спомини, перекла-
дені українськ`ою мовою, дають прав- , 
днвий образ жорстокого знущання 
большевицького уряду над своїми 
жертвами. 168 сторін. З передмовою 
про автора. Гарна окладника рис. Гор-
дннського. Портрет автора. Видання 
‚Діла" у Львові $ .50 

ІВАН ФИЛИПЧАК: БРАТНЯ ЛЮБОВ (ќріши від камінних стін). 
Повість з життя загонової ш`ляхти в 
початку XX віку. Автор, відомий з ` 
цілої низки історичних повістей, ма-
люе цікаві звичаї ходачкової шляхти 
на тлі національної боротьби між у-
країішямн й поляками. 230 сторін. З 
вшєткою. Накладом Філії „Просвіти" 
в Самборі. , Џ !.75 

БУДІВНИЧИЙ ДЕРЖАВИ. Історична повість 
з XIІ віку. О. Роман Лукань у перед-
мові 'про життя й твори автора- на 
вступі цеї книжки підчсркуе, що це 
одна з рідких повістей про княжі часи., 
Тлом великої частини державницьких 
заходів українських князів, описаних 
у цій повісті, є Лемківщнна, Наклад 
„Просвіти" в Самборі Ст. 164. _ _ _ _ $ .70 

КОЗАЦЬКА ДОЧКА (МАРУСЯ). Автор — всім 
давно звісна українська письменниця 
Марія з Вілінськнх Марковнчева. Та 
сама, котру Шевченко вважав за най-
кращого знавця української мови. Ці 
вже десяте видання тої самої „Мару-
сі", бо за нею є вічний попит. І то не 
дише в Україні, але й на чужині, де 
її признали настільки цікавою, `що її 
перекладали на французьку, німецьку, 
італійську й інші мови. Зо вступом 
Теофіля Кострубн. 164 сторін. ___-.__$ .50 

ВОЛОІІИМИР БІРЧАК: ПРОТИ ЗАКОНУ. Повість на тлі подій ХН. віку, 
У передмові самий автор говорить про 
себе, чому він взявся писати історичні 
повісти та як це він їх пише, а потім 
Л. Негрицький розглядає провідну 
думку цеї повісти. Події повісти розі-
граються в Галичі, Чешнбісах (сього-
днішнім Єзуполі), Колуші (сьогодніш-
ИІМ Калуші)' і інших містах Галичини, _ ... 
але часами перекочуються аж у да- . . 
леку Мадярщнну й Ракушнну (Ав-
стрію). З гарною коліровою окладин-
кою рисунку Едварда Козака. Видай-
ня.Івана Тнктора. 127 сторін. .—$ ЗО 

ФЕДІР ЗАРЕВИЧ: ХЛОПСЬКА ДИТИНА. Повість з переломового 
часу, „весни народів" і скасування 
панщини в Галичині. Герой повісти 
— кріпак, що завдяки добрим людям 
добуває собі освіту й стає адвокатом, 
але по дорозі до щастя мусить боро-
тися не лише з ворожнечею чужої шля-
хетської верстви, але й з пересудами 

'і селянських дітей з боку власної 
інтелігенції. Автор самий жив у тих 
часах і пише про обставини, які знає 
з власного досвіду. Обгортка рисунку 
Мнрона Левнцького. Ціна _ ^ і$ .50 

ІВАН ФИЛИПЧАК: ЗА СЯН. Історичне.оповідання з кінця 10. І по-
чатку 11. віку, на тлі землі й народу 
лемківського. 
Сторін 147 `і. $.40 

Замовляйте в книгарні Свободи: 

"SV0B0DA" 
81-83 GRAND ST., (P . О. Box 846) JERSEY ОТЃЃ, N. A 

МАРКО .ВОВЧОК: 

УКРАЇНЦІ, ЩО ХОЧУТЬ ВІДВІДАТИ СВІТОВУ ВИСТАВУ 
В НЮ ЙОРЌУ, 

ВЖЕ ПОПИТУЮТЬСЯ ЗА ВИГІДНІ И ПОМІРКОВАНІ 
М Е Ш К А Н Н Я 

П І Д Ч А С В І Д В І Д И Н . 
ОТЖЕ УВАГА ВСІ, ЩО МАЮТЬ КОМНАТИ ДО ВИНАИМУ 

В ОКОЛИЦІ СВІТОВОЇ ВИСТАВИ В НЮ ЙСРКУ. 
Виповніть цей купон, вичеркніть з нього непотрібні 

слова, витніть його на кропкованій лінії й зашліть з відпо-
відною квотою до адміністрації „Свободи". 

ПРОМОВА АНГЛІЙСЬКОГО КОРОЛЯ. 
Король Юрій відповідає на привіти на бенкеті, влаштованім йому в замку 

Фронтенак, у Квібеку. Коло стола сидить з одного боку кардинал Вілєнів, з дру-
г о г о _ премієр Канади Мекензі Кинґ і королева, _ 

В КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА 
ТІ ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ І 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 

До Адміністрації „Свободи": 
Р. О. BOX 346, JERSEY CITY, N. J. 

Прошу оголосити в,„Свободі" такі комнати для 
відвідувачів Світової Вистави в Ню Йорќу: 
Комната величини 'стіп довга, .— стіп широка. 
На першому, другому, третьому поверсі 
Ліжка: одно подиноке, два „твин", одно подвійне. 
Купальня. Гарадж. Телефон. 
Ціна на день — на тиждень 
Імя 
Адреса І. : 
Телефон (як є) 

Одноразове оголошення 75 центів. 
При більшому числі оголошень відпорідна ЗШ}ЎЩ, ^ 



P^3?-;.iw І . СВОБОДА, ВІВТОРОК, 23-ѓо- ТРАВНЯ 1939. ч і.я 

М. Семчилжкї 

( Ш Т О К МОВИ В ДІТЕЙ 
Одно знайцікавіших питань, 

звязаних із життям дитини 
взагалі, є питання розвитку 
дитячої мови. Моглоб здава-
тися, шо ця справа ясна. Мов-
ляв, дитина, прийшовши на 
світ, спершу зовсім не вміє 

'говорити, згодом, засвоює со-
сі згуки і звуки нащої мрвн, 
потім віяі слова, і- вд$штіі по̀ -
волі ѓѓО̀чисніѓ пХораз то` ќря' 
ще ѓовортитй. 

Алеж не так воно просто, як 

Це# вѓЃлив Дуже сильний і 
тривалий. Дитина прислуху-
еться До мови' старших (̀'бать-

на, Р. Заплітна, М. Масќўла, Е. 
Мельник, И. Турчин, Ќ. Зупка, А. 
ТурЧнн, А̀. Я`екккенич, Т. Лабяж, М'. 
Кухарський; д†мбмкми 50 ц. PasAl 

нав Соб? Наслідув'ати їх Мов'у, а 
то і спосіб, як вони говорять. 
Тимто й батьки повинні два'` 
ти, щоб говорити мовою 
правильною, без поганих 

ванни, повстає мова Дитини-
людини. 

Час, коли в Дитини твори†в-
ся дійсна, справжня мова, ц'е, 
- кінець другого року жнття.ІСЛІВ б е з Р , ж н и х викривлень та 
Тоді дитина свідомо гіовторяє і викрутасів, 
слова і з цього дуже вдоволи- Т а в ж с н? с а м о мУ кжці.роз-
на.- Слова ці є знаками (сим- витку своєї мови дитина по-
волами) річеЙ^^Дметів, дій4- ч и н ^ говорити реченнями. 

Комітет. 

ства і т. п. Мова, яку собі 
-гина в тому част`̂ вигаДує, 
о к р е м а д и т я ч а мовф ' 
†оді дитина, вимовляючи пЩ 

це може здаватися. Є окрема І одинокі слова, вкорочує їх, 
наўла, що Дќавиться духовш 
і тілесіптівг рОзйиТќОм дигѓййѓѝ  
взагалі І звет'ься „ледол ьоіія", 
себто наука про дитину. А ця 
наука ствердила, що мова ді-
тей7 розвив'ається' нембв1 намї-̀  
чениин заздалег`ідь шляхами 
й нвреходігѓь- ріжні стани, Чи? 
доб`и р`бзвШку, 'З грежька: фа-
зи. Т'Ѓ"фаІЗИ'їрдхйг flotfftStfr До 
фаз розвитку людської мови 
взагалі. 

ft розвиѓѓйў ДИТЯЧОЇ мови 
можн'а розрі'ж^гйтїг кілька від-
стуЏѓШ$.`ШраАій втдсіѓуи, 
або'перши 4Мзв', це" — фа'за' 
підготовна^ бона триває від 
нарояй№ дитини до 3^-4 МР 
сяц# И№т#.; В ТШу qfce? ДиТи-
яа emtbitrite ріжи? зтуки, ду-
же т е мало` подібні до звуків 
нашої щоденної мќит. Є це 
звитий? йп"уки4, криќй1, звя-
занї абб Й" не`звязанґ з ріжнй-
ми почуваннями Й настроями, 
що` їх дитина в тому часі пе-
режйв-ає. А̀  переживає їх ўна-
слідок вражїНБ ІЗ ДОВКІЛЬНО̂  
ѓо світу (світло, темнота, гук, 
крик), чи внутрішнього (біль, 
голод). Але вже в цій першій 
добі дитина поволі починає 
говорити перші звуки, подіб-
ні до голоєівок а, є, і, и, а да-
лі і шелестївки (губні, чп` 
сичи† — ба, бе, би, ма, ме) 
і т. п. 

Почавши від половини пер-
шого аж До кінця другого ро-
ку, дитина „жиботять". Це 
вже друга доба в розвитку 
дитячої мови. В поетичній мо-
ві те „животіння" називають 
щебетом або лепетання'м. 
Дитина починає вимовляти 
вже сам остійно деякі правил ь-
но складені звуки (по вчено-
му — „арти'куловані"у і за 
любќи' їх гіовторяє', хОч і не 
розуміючи їх. Це щебетання є 
спершу обявом тільки почу-
earifr дііѓГйНи1, а щойно згодом1 

свідо`мих — Дгй вол'ѓ. Дитина 
чу'є" звуки свої, зал'юбки' їх 
повторяє', або зачувпго чужі, 
намага'ється їх на`слідувати. 
Згодом ці звуки можуть наби-
рати в тямці дитини деякого 
значіння, бо нераз вони звяза`-
'ні з предметами, і таким чи-
ном з двох джерел5, себто', 3і 

творить собі самостійно нові, 
ІНколи дуже смішні і дивовиЖ-
ні форми, а то й цілі слова. 
Ця третя фаза мови повинна 
зявитись у дітей (правильно 
розвин'ених) під кінець Друго-
ѓо року, і звичайно тягнеться 
вона до 4 року життя дитини. 
? щойно чотиролітня дитина 
потрапить як слід опанувати 
мову старших. Правда, мова 
ця місцями ще недоладна, а-
ле вона стає вже на шлях 
зовсій правильного гоіво,-
рення1"). 

Цікаво булоб іще знати, як 
цей хід розвитку мови в ди-
тини поступає. Стверджено, 
щО дитина насамперед вимов-
Ляе голосівки (а, є, і, о, у), а 
щойно згодом шелзстівки, і 
то не всі відразу (дуже важко 
в̀  деяких народів дітям вимо-
вляти, напр., р); колиж днти-
ні доводиться саомостійно у-
кладати слова, тоді вона по-
во̀ лі починає відкривати звяз-
кй між звуками та їх значін-
ням, стараючись при цьому 
н а с л і д у в а т и мову стар-
ших. Уже дволітня дитина за-
вдає питання, вказуючи на 
предмети, й таким чином др^ 
ходить до думки, що слова 
це — знаки (символи) пред-
метів. 

Спершу дитина цікавиться 
світом і назверхнім, зокрема 
предметами свого найближ-
чого довкілля. Тимто й у її 
Мові появляються насамперед 
іменники, згодом (у II. фазі) 
дієслова, а вже пізніше сло-
Ва — що означають гірйќме-
тй і взаємне відношення, от-
же: прикметники, прислівни-
Kttf і т. д. А вже назверхнього 
св†гу, і внутрішній світ, аж пі-
зніше починає розуміти ріж-̀  
ниці між поодинокими яви-
щами, вчиться порівнювати 
Я т.п. 

Дуже велике значіння для 
розвитку дитячої мови має 
вплив найближчого Довкілля. 

ітака входить у дглянку за-
гального мовозяання". — 
(„Життя і Знання''). 

ПЌ$СЌИЌ, tt. Д ж . 
Спис жертводавців з протсстаційно-

ґо віча. 
Ділѓ 23-'ЦВІТН$І` відбулось у нас 

проіссіаціііііс віче, на якім зложили 
жертви, по $10: б від. Укр. Зоя. Х-ре: 

ста, У ќу). Православна ГТароХіяг, ?А 
віл ОДВУ, о. д-р- В. Федииг,- З і від. 
Укр. Зол. Хрести $б; по $5: Укр. 
ГСгр. Дім в' Гїасейку, 64і виѓ. У. Н. С. 
в ІіегерсоігН 42 віиї У.'Н`. С. в Па-

‚ссйку, Ќлю`б Молодих Жінок при 
- ' Т а к у з а г а л і І ДИТЯча м о в а н е П р а в : Церќві, Ѓѓ. Капелюх, Вен Ѓу-
багата'на слова, чн вислови, І ?,ои' у ^ G'40B' ^ ^ 5 ? : ty 

' , ' І (ровндіння, В. Маѓвше, С. Маік, М. 
а й р о т е вона- д у ж е ц ікава і яКІҐанќошгін, Ќ. Коваль'ський, о. В. Дя-

ків, 100 вія. У. К' G. (тов. Заи. Січ 
в. Иасейку), А. Ткач, Укр. Гр.-Кат. 
І^рква'; п"о̀  $Зѓ` П: Криловськнй, Т. 
ВалотореькМГ;. rfo'. $8: В. .Матійчук, 
І. Завада. 3 . Днсюк, П. Шелевик, М. 

П`олўбќо; Т. Марків $1.50; по $1: 
Ті І:ромик, О: KoWap, П. Гоябв^ук, 
І. Лііднчка,, І. Наконечний^ І. Мель-

іннчук, О. Семенович, А. Фйдорчак, 
B. М`оЯояовнч, Ю. Стйл,- Ф. Редьква, 

IT. Швець, В. БродськнП, Г. Ґулька 
(Скрентон), А. Кінайлюк, О. Кінай-
яюк, Н. КінаАлігж, А. Зелінськнй, 
C. Цімко, С. Вннярськнй, С. Сасов-
cbkHty, f. Харко, М. ГІрнпхан, В. 
Юскнчук, І. -М`ечнігќ, М. Борух, І. 
Шафран, II Кулька, О. Бсрсзів-
сі.кий, Г. Федаиї, Г. КідоИь, М. Bvp-
нас, ГК РибенСький, М. Фіяь, Т. Ско-
робогатнй, А. Ткачук, Т. ВислоцькнН, 
Е. Ля`хович, Л. Снснн, П. Кў`збнт, 
С ҐалаѓйДа, Е. Андріевнч, О. Ма-
цюта, В. Дслет, О. Бакуменко, Т. 
Луців, Т. Константнновнч, Г.- Савкія, 
В. Пе†'риня, Я . Лукань, Гол'иќ, Г., 
Ятіняк, М. Тнмочко, К. Череваќ, О: 
Боднарчук (молод.), А. Галатип, М. 
Ќость, МкќитиН, ГГ. Минула, А.- Дй-
рій, Іі. Яцнннк, В. Коваль, В. Ьа-
лагурак, Т. Хащовський, М. ПелеИ-
ський, А. Сливка, М. Шведтох, К. 
Васнлншин, Д. Феньканин, -М. Че!-
реватий, М. Яблонськнй, В. Розділь-
ськнй, О: Бодчаррч у̂к, Г. Логіень, М. 
Муц, М. Дяків, А. Пркпхан. Загаль-
нйй" ПрйХід $268.61. Загальний роз-
хід $20:95. Остаються' $Z47;66, яку 
вислано через Обеднання для збіг-
ців з Карпатської України. 

BWCHjfe МепѓеЛяс, предс. 
Евген Ковальський, сскр. 
Михайло Філь, кас. 

џ) Очевидячки, такі закони роз-
внтку мови в дітей не можуть від-
носитись до всіх геть-чисто дітей на 
світі. Це тільки закони пересічного 
розвитку дітей. Дехто ус'тШннв, шо, 
и.шр., діти французів раніше почи-
пачот'ќ говорити, ніж діти німців; що 

‚дівчата раніш говорять, ніж хлопці 
ВТОЃВІВ гѓочуванй І з насл?ду- щ т. л. 

УВАГА! — ст. ЛУК:, МО., ІСТ СТ. ЛУК: Ї МЕДІСОНІ ЇЛЛЛ 
ЗАХОДАМИ УКРАЇНСЬКСМѓ ПРАВ. ЦЕРКВИ СВ, ВОЛОДИМИРА 

, В СТ. ЛЎІС МОч 

П Д І Ѓ Ш Ь С В КОІШ Ш Я Н Ш№ ' 
НЛ ЗЕЛЕНІ СВЯТА, 28. 1РА,ШЯ ЩМ. 2Ь 193^ 

ГОДИНА 10. РАНО, НА ФАРМ1 КЕСИВІЛЛ, ІЛЛ. 

па ШЖБІ БОЖІЙ с т и ш ОБІД. № оиді ікнк 
Втюзі непогоди' свяУо і пѓкнік відбудеться в Украі?нсьвім napojeriw 

Домі, 1523 Пќори стргт. 
Українці Ст. Лўіс 1 околиці! Зоґляду, шо перший раз в нашій околиці 

буде полова Сл. БоЖа Т перший піктгік цего року, тому до численної 
участи всіх украляон запрошує — Уряд Церковний. . . . . f 

Дороговказ; Route 40 — turri right on June. IS? one mile. 

О Л Ь Г А К О Б - И Л Я Н С Ь К А 
це письменниця, про котрої твори слушно сказав один критик, що 

ВОНИ НЕ ПОТРЕ Й' ЮТЬ РОЗГОЛОСУ 
її ііовісгь 

Ш З А '̀̀ `̀ `#.Ц-ФУ А Ц І ЯМ И # 
малює переживання м`влодо? українвьќої дівчнии, талановитої йузинаи†кн; 
що серед національно мішаного Й неоовсім свідомого серсдовиньа на 
Буковині почував щире привязання до свідомого українця, а потім 
рівночасно тйж до іншого чоловіка, націбнально незДйцйаоваиогб. 

. Ав†орка сл?днгь, як розвивалася національна свіявяістьѓ е` ї? геройкв; 
як розвяза.тося питання любови до двох чоловіків; та питання вибору 
артистки між мистецтвом і подружам. Кожпе з вих птгТань нині життєва 
Й цікава †ема в кожному краю Й народі. 

Видання „Української Бібліотеки". До повісти додана передмова 
Луки Луцсва. — Ціна 50 центів. — Замовляйте: 117 

"SVOBODA," P. О. Box 346, JEKSff CITY, ft. J. 

ECDBf М Ѓ і й Ѓ ` { 
НА Г№О̀ДАЖ ГРОСЕРНЯ 

Ь ДЬЛІКАТЕСЕН. 
Добр^г бизнсс на „ссндви-

чах Бізнес "довго виробле-
ний. Не продається для спеку 
лящі. Голоситись під ч.: 

Йѓз АУІЄ. tt, NEW YORK CITY 

Л ^ ОТІ Свгґбвої В№Ѓави ( W o Z 
tW. Всі ўлиці, будинки, павільощ. 
Не посилайте Ррошсй, лиш З 
не переонлку. Адресуйте: 

S U R M A , 
ігй ќ. йљ'ѓЃ', NEW YORK. N у 

'Ўб-

ЌЕРМАгіИЧ ЗЛОЗИЙНОЃб 
ЗАТОВОРУ? 

ФіЛядельфі-йська ттрокураТр-
рія каже, що-керівником шай-
ки отруйників і отруйиицьг ко-
трої жертврю впало двіста 
осіб, був Домінік Родія-, ко-
трого арештовано в Клівленді 
й перевезено до Філядельфі'и 
" г__-^и і г чіпиіі її. in. иШШ 

ї 
ЯК MR ПОМАГАЄМО РІДНОМУ 

КРАЄВІ 
KtrTCftW, ПА. 

На поміч раненим Січовикам. 

Заходом місцевого слеціяльннто 
комітету укр. прав, церќви Сбш. св. 
Духа влаштовано 16 квітня rt p. 
спільне свячене, а водночас ула-
джено Несподіванку місцевому па-
рохові, о. Врублєвському, за його 
совісну 5-літню церковну і громад-
ську дія`льність у нашій парохії. 

Пб' Службі Божій всі зійшлися на 
галі і там серед гарних декорацій 
та при заквітчаних столах з"асЬти до 
гостини. Тостмайстром" був п. А.†зом $17.56'. які вислано через Обєд 
ГріпдькиЙ, який лривнтав зібраних 
і отця пароха. Пані Заплітна вручи-
ла як дбказ вдячностн від громади 
о. Врублєвському дарунок і зложн-
ла бажання, а пані А. Кобнлянська 
вручила дружині отця і його до-
яечці іга†иЦю квітів. У ііиірнх сло-
вах чпОдякував о. Врублевський за 
ту приємну несподіванку. Причині не 
забули також і про місцевого дяко-
вчителя М. Кухарського, якийѓ теж 
упродовж довгих літ виконував со-
вісно свою роботу. І Йому від гро-
йади v вт)уч е̂но дарунок, Опісля' на-
ступила гостина, серед якої внїолоь 
інувано ; чігмало промов і . бажань, 
№кінець п. Мічманський попросив 
прнявннх зложити жертви на ране-
нїіх СЬювнків Карпатської України. 
Збіркою' занялйсь: G. Поперечішй і 
Д. Шнманськнй. Зложили: о. І. Вруб-
лєвський $2; по $І: С. Поперечний, 
А'. ґрнцікиЋ, Д. Лебіді;, М. Пик, Д. 
Шнманськнй, П. Заплітннй,' 1. Пе-
тройнч, FT. Корилянськпй, В. Струш, 
А. КобИляисбка, Й. Турбан, А. КІн-

НгО ЙОРЌ, н. и . % 

На народні ціли. 

На прнмірній забаві з нагоди 25-
літньогб юви.тею подружоґо життя 
в неділю, 14 травня ц. p., в грома-
дян Антоиа і Катерини Горішних у 
Бруклнггі предсілітк братства св. Во-
лодимнра,' від. 130 У. Н. С, Павло 
Стахгв, передав ювнлятам від свого 
відділу найсердечпѓші побажання. А 
секретар того братства, Михайло Ко-
валь, сказаашн Про зна`ііння ювн-
лею, зазначив, шо найкращою па-
мяткою з такого ювилею може бути 
те, коли гості не забувають серед 
забатиг ТакбЖ і про народні потреби. 
Він закликав прнявннх зібрати жер-
твн на українських інвалідів і ра-
неНих Січовиків Карпатської Украї-
ни. Зложили: ювнлятн А. і К; Го-
ріійні $5; по $2: П. і Т. Стахів, М. 
і К. Коваль; по $І : П. Милець, Г. 
Коваль, Я. Кнтцман, М. Боднар, С. 
Сакман, Міќелес, П. Горішини, А. 
Місєанч; М. Окоранськнй 50 ц. Ра-

gm шштшшштш 

УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАД НАЙЛІПШОГО ПИВА 
ХОЛОДНЕ } СМАЧНЕ ВИСТОЯНЕ ДОВГО В ПИВНИЦЯХ 

IWIANZ BEER 
Доставлйемо до прнватншѓ домів, ресторанів, салонів, Народнім Домів`; 
'Піѓ'весілля, забави, хрестини й всякі інші оказії. Ціни дуже умірковані. 
Спробуйте один раз нашого пива, а буд`еЃќ постійно Його уживати. 
Воно добре для смаку і здоровля-. Як зайдете до eajfoHy, питайте' за 
нашим пивом; коли нема, просимо домагатись, щоб його замовили. 

Телефонуйте або пишіть` так: 
N E W YORK B E V E R A G E DISTRIBUTORS, Inc. 

417 Manhattan A v e n u e , , Brooklyn, N . Y. 
Tel. F.Vcrgrecn 8-9313 

Наше пиво продається у Філядельфії, Па., під адресою: 
і, . SLKth and Сіелгйоіо. Streets , — Philadelphia, Pa . 

Tel. Rsdcliff 2030. 
V. 

Д-Ѓ C. Ч Е Р Н О В 
# ЃострТ tt хройічні недуги чодо-

віків 1 жінок — Шкіра й крої. 
9 А+іаліза ќрови для подружого сві-

доцтва. 
223 ЗЕЄОМЃ AVt., cor. 14tb ЗТ 

NtW YORK CITY. Room 14. 
Gramercy 7-7697 

Офісові години їв—8; неділя U - 2 
Жінка-доктор до обслуги. 

X fi Флюроскоп. 

нанИя з Арнлгачеяняѓм $7.50 на ін-
налілін, 510 на ранених Січовиків 
Карпатської України. 

Я. Коваль. 
о 

ішќлѓо, ілл. 
На народні цілн. 

Ѓром. Г. Гавриляк переслав через 
Обєднання $5 на народні ціли: $З на 
ранених і втікачІн з Карпатської У-
країин, а $2 на Рідну Школз,. 

Аксонія, Кони. — Анна Гвоздевич 
переслала через Обеднання $2 на ра-
н`еннх Січовиків Карпатської України. 

—Ц—^-о 
МОРІСТАВН, Н. ДЖ. 

Матерям Карпатської України ` 
і їх раненим синам. 

Ѓром. Олександер- Івашко, бувший 
уча'сник визвольних змагань і член 
У. Г. Армії, переслав через Оое'д-
наіші! $25 ^матерям Карпатської У-
країнн та їх раненим синам. У по-
ринянпі з тими жертвами, яку гѓо-
несли вони, грошеві. жертви є знн-

ка;- по 50 ц.: -А. Струж, К. ііопсрсч- -.каточо- малі; завважує жертводавець. 

ЦІЛКОМ ПЕВНО 
Чи ми можемо услужите за невеличку 

суму? Можемо! Цеї заяви` не можна ви-
словити виразніше ,̀ бо ми кажейо твердо: 
наша ўслуга Для кождОго, без уВйги на 
його матеріяльні обставини. 

Фінансові справи не є перепоною, що-
6и нас вгдвідзти. 

STEPHEN J.JEWUSIAK бѓ SON 
FUNERAL D I R E C T O R S і -

77 MorrU S t , Jersey City 
Phorle: 

34 E. 26 St., Bayonne 
Phone: 

va ШС ж ж 
ЧИ ВИ ДУМАЄТЕ ПЕРЕПРОВАДЖУВАТИСЯ НА 

ІНШЕ МЕШКАННЯ? 
Якщо думаєте змінити свою адресу, просимо повідомити 

нас наперед, коли почнете жити, на новій адресіў щоб ви не 
втратили `якого числа газети, котре може мати щось цікаве 
або важне для вас або вашої родини. Просимо не ждати 
до останньої хвилі. Просимо не переказувати нічого почта-
рсні. Найкраще виповнити бцей блянкет, подаючи доконче 
с т а р у й нову адресу та число відділу, якщо ви є членом 
У. Н. Союзу, та вислати це в лис†і до адмніТстрацп" „Сво-
боди". 
Число відділу 

їм я й назвище 
Стара адреса . 

Нова адреса . 
Почта 

Д-Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИМ ЛІКАР, 
Х І Р У Р Г 1 АКУШЕР 

321 Ѓ. 18th STREET, 
between l i t and 2nd Avenuei, 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. CRAWtERCY 5-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. Ввечѓр від б до 8, а в неділі 

рано від 10 до 12. 

— Т' 

т 

M H P 0 U ЛИТВИН 
УКРАІ.МСІ.КИП іІОІТШШК 

Бел ріжнииі, іќ далеко п'Ш 
Ьіюар`кйи^ Вразі потреби тсде-
фоАуйте` до йас Обслуіа иінра 

і чесна. —̀ ОЯІс#: 
3tfg MORRfS AVENUE, 

cor. ' Зргіо(БаМ A T . 

N E W A R K . N. J. 
Pboaet FJIOI 3-o347 

І В А Н Б У Н Ь К О 
1 ИояќЙ УкрвІнсі.киЯ УидеріеАкер 
зарлЛжу# погребамќ по ціні ти 

нвзькіД, іќ 5150. Обсіуга 
майкраші 

^ № І 

J O H N B U N K O 
Lieeaied UndtTUkmr ft Embalmtr 
437 K. ВЊвТ., NEW YORK CITY. 
Dijnified funerilt u low at П$О. 

Telephone: Gramercy 7-7661 

TAP3AH 1 ЗАБОРОНЕНЕ МІСТО. (119) 
ПЕТРО ЯРЕМА 

: УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНІЇЌ 

Герќуф був обзнайомлений 
з ТИМИ потворами. А , проте 
ніколи він не бачив, щоб хтось 
так розумно боровся з ними, 
як fap'3'йн. (Скоро він і Лявак 
те саме зробили. Потвори, ло-
башивши, що натрапили на 
таких противників, яких у 
житті не бачили, покрутились 
довкола біля них і нагло від-
ллилгѓ. BrferBHtfBinHCrt, що4 'Ш не 
грозить небезпека, наші уті-
качі повставали. 

По довшій вандрівці вони 
повилазили з води на беріг. 
Лявак засумувався, що про-
пала Гелена.' Сумний був та-
кгіж Тарзан. Та що було ро-
бИти? Хвилну помовчавши, 
Та'рзан заговорив: „Брульор 
сконав у своїй власній святині. 
Безумний Атан ТОм викрав 
матір усіх жемчугів. З чим я 
.покажусь перед Гератом? Та 
всеодно, я' таки піду до нього, 
може врятую кого, або себе 
запропащу", 

Геркуф тимчасом щось нй-
шпорив'біля скриньки, яку він 
лілий час таскав зо собою. 
Тепер він собі віді'звався: „Ма-
тір усіх жемчугів ось тут, у 
тій скриньці. Я знайшов її в 
розбитѓи) галері. Колись, дав-
но, правдивий божок Чон їхав 
Галерою по воді. Королева 
Атка напала цю ґалєру і за-
топила її. Одні потопились, 
інші врятувались, а я попав 
у полон. Тепер ти увільнив 
.мене. 

:. „Але мати жемчугів тоді- бу-
ла пропала з ґалєрою. Тепер 
я її знайшов", закінчив Гер-
куф. Таразн врадувався тим. 
„Візьми ту скриньку і занеси 
її FepaTOBi", промовив він. 
„Можливо, що він у дечому по-
може". Геркуф хвилю вагався, 
Чи справді робити те, що при-
казує ТарзаН. Але Тарзан на-
стоюв"ав. Геркуф пішов. В Ду-
ші він сумнівався, чи ще коли 
побачить своїх товаришів. 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАЛІИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

1 2 9 E A S T 7 t h STREET, 
N E W Y O R K , N . V. 

T e l . : Orchard 4 - 2 5 6 8 

BRANCH OFFICE A CHAPEL: 
707 PROSPECT AVENUE, 

(tor. BL 1 M St.) , BRONX, N. Y. 
TW. Мвіґовв В-вв77 

ХТО СКГЛЬКИ КУРИТЬ. 
У Парижі існує „Ќлюб Кур̂ , 

ців", що, недавно виготовив 
дивовижну статистику: сќіль-
ки викурених папіросок при-
падае на поодинокого мешкай-
ця кожного краю на світі. От-
же найбільше курить амери-
канець, бо 1,045 папіросок рі'1' 
но. Далі англієць, майже так-
само, тобто — 946 папіросок. 
Трете місце займає мексика-
нець — 740 папіросок, а далі 
бельгієць — 630 папіросок. З 
інших європейських країн до-
волі курять у Франції, де на 
одного чоловіка припадає 412 
папіросок річно. _ 

Ь 


